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Aan de raden van de deelnemende gemeenten 
van Regio Hart van Brabant 
 

Tilburg, 4 april 2019 

 

onderwerp: Zienswijze strategische meerjarenagenda 2019-2023 
bijlagen: 1 (sjabloon motie) 
kenmerk:  HK/SK/2019-35 
 
 
Geachte raad, 
 
Gisteren 3 april heeft u tijdens een beeldvormende radenavond voor het eerst met elkaar gesproken 
over onze concept strategische meerjarenagenda 2019-2023, getiteld ‘Kloppend hart van 
metropoolregio Brabant’. Een goedbezochte bijeenkomst waarin wij veel betrokkenheid hebben 
ervaren van u als raden bij onze regionale samenwerking. En geïnspireerd werden door verhalen uit 
de praktijk van Cécile Franssen (waterschap Brabantse Delta), Toine van de Ven (CAPI Europe), René 
Scherpenisse (TIWOS) en Eelke Blokker (Instituut voor Publieke Waarden). 
 
Verenigde Vergadering 
Per brief van 22 maart boden wij u het concept van onze strategische meerjarenagenda (SMA) aan, 
met daarbij de aankondiging dat we deze samen inhoudelijk behandelen op de Verenigde 
Vergadering van 25 mei 2019. Tijdens deze vergadering zullen moties inzake de SMA in stemming 
worden gebracht, die naar eigen inzicht per gemeenteraad, door meerdere gemeenteraden, per (een 
of meerdere) partij(en) per gemeente of per (een of meerdere) partij(en) gemeente-overstijgend zijn 
ingediend. Bij meerderheid aangenomen moties gelden als een zwaarwegend advies aan ons 
algemeen bestuur, op basis waarvan ons bestuur kan besluiten tot inhoudelijke aanpassingen in de 
SMA. Wij geven u hierover uitsluitsel uiterlijk in de eerste week van juni. 
De moties kunnen tot uiterlijk 23 april worden ingediend (eventueel met tussenkomst van uw eigen 
griffier bij de griffier van de gemeente Tilburg via gerard.vrenken@tilburg.nl 
Ten behoeve van de uniformiteit en het verwerken van de moties verzoeken wij u om daarvoor 
gebruik te maken van bijgaand sjabloon. 
 
Zienswijze raden 
Naast de inhoudelijke beïnvloedingsmogelijkheid van raadsleden via de Verenigde Vergadering bent 
u als lokale raad in de gelegenheid om uw zienswijze op de concept SMA aan ons kenbaar te maken. 
De mogelijkheid daartoe is verankerd in onze gemeenschappelijke regeling.  
Wij stellen die formele zienswijzeprocedure graag nu al voor u open, met het verzoek om aan ons 
bestuur uiterlijk 4 juli a.s. uw gevoelen kenbaar te maken. Daarbij vragen wij u om in ieder geval aan 
te geven of uw raad kan instemmen met de concept SMA 2019-2023. 
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Op 5 juli, de laatste vrijdag voor het zomerreces, hoopt ons bestuur dan de strategische 
meerjarenagenda 2019-2023 definitief te kunnen vaststellen. En in combinatie daarmee de 
regiobegroting 2020 (hiervoor starten wij medio mei een afzonderlijke zienswijzeprocedure).  
Waarna we met gezamenlijke inspanningen onze regionale ambities voor de komende jaren kunnen 
gaan realiseren. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant, 

 
Th.L.N. Weterings S.P.F. Kapitein 
Voorzitter Regio Hart van Brabant Programmadirecteur Regio Hart van Brabant 


